
 Holland-Grens Route

De Enkele Wiericke in het westen en de Dubbele Wiericke in het oosten, verbinden de IJssel en de Rijn en werden
gegraven voor de waterhuishouding midden 14e  eeuw.
In de 1e eeuw was de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.
Later vormde het gebied de grens tussen de zelfstandige gewesten Holland en Utrecht, een echte harde grens tussen
twee staten met veel conflicten, smokkel, verschil in munten, grenscontrole en hoge boetes. De smokkel in het gebied
was aanzienlijk. Vrijbuiters uit de streek en ambachtslieden vestigden zich speciaal rond de grens.

Startpunt: Custwijc - Laageind 1, Driebruggen
Lengte: 16,1 km
Duur: 4,5 uur
Onverhard: 65 %

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Holland-Grens Route. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/holland-grensroute/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Holland-Grens Route

Custwijc, Laageind 1, Driebruggen ⟶  51 ⟶  57 ⟶  De Kerfwetering ⟶  15 ⟶  11 ⟶

Quam Parva Nulli Cedo ⟶  27 ⟶  13 ⟶  Malende Molenaars ⟶  Prinsendijk ⟶  59 ⟶

Natuurboerderij Hoeve Stein ⟶  89 ⟶  79 ⟶  47 ⟶  99 ⟶  98 ⟶

Steinsetuin, Theetuin en Brasserie - Palen op de dijk ⟶  86 ⟶  15 ⟶  56 ⟶  99 ⟶  47 ⟶

75 ⟶  18 ⟶  De Poppelendamse molen ⟶  78 ⟶  Kaasboerderij Conny Vroege ⟶

Eindpunt Custwijc, Driebruggen ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/holland-grensroute/


 Holland-Grens Route

Holland-grensroute - wandelen
16,1 km - 3,5 uur - 65 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting
→ =  verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg te
vinden!

* Start- en eindpunt: Dorpshuis Custwijc, Laageind 1, Driebruggen. Gps-coördinaten 52.043730, 4.795235.
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.
* Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen.                           
            

1. Start op het Wierickepad, fietspad links naast Custwijc  - na de uitkijktoren en brug RA:
2. W 51  -  na 500 m:
3. W 57  -   LA naar beneden de graskade op (over/langs het hek). Dit is de Kippenkade.
4. V De Kerfwetering.
5. W 15  -  Eind Kippenkade  -  RD Oukoopsedijk  -  W 11 
6. V Quam Parva Nulli Cedo, de imposante toegangspoort van “Wiltenburg”.
7. W 27 -  LA een smal tegelpad RI Oukoopse molen.
8. V Malende molenaars.
9. W 13 bij de molen  -  RA de Prinsendijk volgen.

10. V Prinsendijk.
11. W 59.
12. Tip 1! stap even uit de route, neem de trap rechts, na 300 m kom je bij:

S Hoeve Stein, Oukoopsedijk 20. Natuurboerderij, boven de koeienstal een skybox met een expositie van wilde
bijen in Nederland.

13. W 89  -  W 79  -  W 47  -  RA onder de tunnel door  -  W 99  -  RA Tiendweg .
14. W 98  -  RD RI W 90  -  na 1 ½ km LA Boerenlandpad naar Kaasboerderij De Twee Hoeven. Gastvrijheid ten top!

Over het erf loop je naar de Steinsedijk  -  hier LA.
15. S De Steinsetuin, Theetuin en Brasserie, Steinsedijk 45 – V Palen op de dijk.
16. W 86  -  W 15  -  je bent in Hekendorp.
17. W 56  -  hiervoor volg je de Oostkade langs de Dubbele Wiericke.
18. W 56  -  W 99  (hier was je eerder)  -  W 47  -  W 75  -  je bent in Hogebrug  -  RA: klim na de bebouwing links de

dijk op  - wandel langs de Dubbele Wiericke naar:
19. W 18
20. V De Poppelendamse Molen.
21. W 78  -  je bent in Driebruggen  -  RIW 51.
22. LA Kerkweg  naar start- en eindpunt Dorpshuis Custwijc.
23. Tip 2! Voor heerlijke boerenkaas: sla even RA, op 300 m vind je:
24. S Kaasboerderij Conny Vroege, Westeinde 79.
25. Dorpshuis Custwijc. Eindpunt bereikt.
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https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/holland-grensroute/
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https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/holland-grensroute/
https://maps.google.com/maps?ll=52.025764,4.791305&z=13&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

